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 Draadogenband met kopkanten                   Draadogenband met kettingkanten                   Draadogenband met rolkanten 
Type: OB–KK                                               Type: OB-HK                                                  Type: OB-RK  
 
OB  draadogen transportbanden worden al vele tientallen jaren met succes gebruikt in o.a. de voedingsmiddelenindustrie,  
metaalindustrie en chemische industrie. Hieraan bijgedragen hebben vooral de betrouwbaarheid, de slijtvastheid van de band en de 
ruime keus aan bandmaterialen, alsmede het uitgekiende ontwerp dat varianten op deze band relatief eenvoudig maakt. Zo kan de 
band eenvoudig worden voorzien worden van meenemers of extra rolletjes, en kan de opening tussen de draadogen op maat worden 
gemaakt d.m.v. veren, ringen, busjes of ondergelaste draad. De doorlaat van de band kan zo variëren van 10 tot 90 %. Minimale 
doorlaatopeningen van ca 0,7 mm kunnen worden gerealiseerd door de ogen van de draadogen te pletten. De ruimte tussen de ogen 
wordt hierdoor kleiner als de diameter van de draadoog zelf. De diameter van de draadogen kan variëren van 1,5  voor hele lichte of 
fijnmazige banden, tot 4 mm voor heavy duty toepassingen. 
 
OB  banden zijn leverbaar in breedtes van 50 tot 7000 mm en praktisch iedere gewenste lengte en kennen 3 basis uitvoeringen. 
 
De OB-KK  is de uitvoering met kopkanten. De zijkanten van de band worden in het algemeen  gevormd door 2 of meer rijen plaatjes. 
De ogen en plaatjes worden gemonteerd op de dwars staaf die aan beide kanten is voorzien van een aan gelaste ring  of  gestuikte 
kop 
 
De OB-HK  is de uitvoering met kettingkanten. De zijkanten van de band worden gevormd door een holleboutketting. De ogen en de 
kettingen worden gemonteerd op de dwars staaf die aan beide kanten is voorzien van een aan gelaste ring. De ketting wordt op zijn 
plaats gehouden enerzijds door de ring aan de buitenkant van de band, anderzijds door ook een ring aan de binnenzijde van de ketting 
te lassen. Zijn de uiteinden van de dwars staaf verjongd, dan wordt de ketting aan de binnenkant geborgd door deze verjonging en 
vervalt de binnenste ring. 
 
De OB-RK  is de uitvoering met rollenkanten. De zijkanten van de band worden gevormd door  2 rijen plaatjes met daar tussen een 
rol. De ogen, de plaatjes en de rollen worden gemonteerd op de dwars staaf die aan beide kanten is voorzien van een aan gelaste ring.  
 
OB  draadogen banden kunnen worden ingezet bij transportsnelheden van minder dan 1 mtr/min tot 50 mtr/min. E.e.a. is afhankelijk 
van de processituatie en beoogde standtijd. De sterkte van de band en ook in zekere mate de weerstand tegen slijtage wordt bepaald 
door de hoeveelheid plaatjes en indien aanwezig  de ketting aan de zijkant. In de band worden om de ca: 250 – 400 mm volle plaatjes 
gemonteerd. Hieronder kan de bandondersteuning geplaatst worden. De banden kunnen ook voorzien worden met plaatjes in 
excentrische uitvoering, hierdoor wordt extra slijtlaag verkregen. 
!
OB  banden worden ingezet in productie processen met temperaturen van -196ºC tot +600ºC. 
!
OB  banden zijn opgebouwd uit dunne ronde staafjes met aan beide zijden een oog waarmee ze via een pen scharnierend aan elkaar 
bevestigd zijn.  Op deze manier ontstaat een dunne enkel laags band met de volgende voordelen: 
 
-Er kan zich geen product afzetten in moeilijk toegankelijke ‘holle ruimtes’ in de  band. 
-Het gewicht van de mat kan relatief laag blijven. 
-Procesvloeistoffen en gassen kunnen makkelijk door de band.. 
-De band is gemakkelijk te reinigen. 
-De band wordt positief aangedreven d.m.v.  getande wielen of walsen, hierdoor treedt geen slip op en    
 kunnen relatief  kleine aandrijfwielen gebruikt worden. E.e.a. draagt bij tot perfecte  bandloop 
 zonder stuurproblemen. 
-De band is gemakkelijk te repareren.       


